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16.10.2013 A7-0328/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marisa Matias a Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. berie na vedomie, že Rada zaviedla škrty 
vo viazaných rozpočtových prostriedkoch 

aj v platobných rozpočtových 

prostriedkoch vo všetkých okruhoch; 

poznamenáva, že najviac sa to týka okruhu 

1a (– 0,36 % vo viazaných rozpočtových 

prostriedkoch a – 3,6% v platobných 

rozpočtových prostriedkoch v porovnaní 

s návrhom rozpočtu), okruhu 4 (– 0,21 % 

vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 

– 2,5 % v platobných rozpočtových 

prostriedkoch v porovnaní s návrhom 

rozpočtu) a okruhu 5 (– 1,78 % vo 

viazaných rozpočtových prostriedkoch a v 

platobných rozpočtových prostriedkoch 

v porovnaní s návrhom rozpočtu); 

konštatuje, že do okruhov 1a a 4 patria 
programy a iniciatívy, prostredníctvom 
ktorých sa majú dosiahnuť ciele stratégie 
Európa 2020, ako aj program vonkajšej 
politiky EÚ, a že tieto paušálne škrty 

ovplyvnia iniciatívy, ktoré sú prioritnými 
pre Parlament v týchto dvoch oblastiach; 

6. berie na vedomie, že Rada 

bezpodmienečne trvá na zavedení škrtov 
vo viazaných rozpočtových prostriedkoch 

aj v platobných rozpočtových 

prostriedkoch vo všetkých okruhoch; 

poznamenáva, že najviac sa to týka okruhu 

1a (– 0,36 % vo viazaných rozpočtových 

prostriedkoch a – 3,6% v platobných 

rozpočtových prostriedkoch v porovnaní 

s návrhom rozpočtu), okruhu 4 (– 0,21 % 

vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 

– 2,5 % v platobných rozpočtových 

prostriedkoch v porovnaní s návrhom 

rozpočtu) a okruhu 5 (– 1,78 % vo 

viazaných rozpočtových prostriedkoch a v 

platobných rozpočtových prostriedkoch 

v porovnaní s návrhom rozpočtu); 

zdôrazňuje, že k zásadným škrtom dôjde 
de facto v okruhu 1b vzhľadom na 
potreby rozpočtových prostriedkov, 
ktorými by sa v roku 2014 mali prekonať 
presunuté platobné pohľadávky z roku 
2013, konkrétne v rámci Európskeho 
sociálneho fondu a Európskeho 
kohézneho fondu, čo môže mať 
mimoriadne negatívny vplyv na tie členské 
štáty, ktoré už beztak čelia 
najdramatickejším sociálnym, 
hospodárskym a finančným dôsledkom 
krízy; obzvlášť pripomína, že okruhy 1a a 
1b obsahujú programy a iniciatívy, ktoré 
sú zodpovedné za plnenie cieľov EÚ a 
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ktoré by mohli zohrávať zásadnú úlohu 
pri prekonávaní súčasnej sociálnej, 
hospodárskej a finančnej krízy, a to 
najmä v členských štátoch, ktoré sa musia 
vysporiadať s mimoriadnymi finančnými 
ťažkosťami, a ktoré sú pre Parlament 
prioritné; tieto paušálne škrty budú mať 
dokonca vplyv aj na rozpočtové 
prostriedky určené na zaistenie úspešnej 
administratívnej a operačnej podpory pri 
vykonávaní týchto programov; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marisa Matias a Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a . potvrdzuje svoju pozíciu, že 
neakceptuje rozhodnutie Rady znížiť 
viazané rozpočtové prostriedky a platobné 
rozpočtové prostriedky, a to najmä teraz, v 
kontexte jednej z najhorších sociálnych, 
hospodárskych a finančných kríz;  
zdôrazňuje, že záväzky odrážajú politické 
priority Únie a mali by sa stanovovať s 
dlhodobou perspektívou, v ktorej sa 
prednostne a primerane prideľujú 
prostriedky na politiky skutočného 
približovania, sociálnej a územnej 
súdržnosti, zamerané na tvorbu 
pracovných miest, sociálny pokrok, 
solidaritu, udržateľné využívanie 
prírodných zdrojov a ochranu životného 
prostredia; trvá preto na tom, že viazané 
rozpočtové prostriedky by mali zďaleka 
presahovať úroveň návrhu rozpočtu, 
najmä v okruhoch 1a a 1b;  opakuje svoju 
pozíciu, že je jednoznačne nepostačujúce 
zvýšiť výšku viazaných rozpočtových 
prostriedkov mierne nad úroveň uvedenú 
v návrhu rozpočtu vo vybranom počte 
rozpočtových riadkov, ktoré súvisia 
s programami s priamymi výhodami pre 
európskych občanov a solidaritou mimo 
EÚ; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marisa Matias a Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. víta vyhlásenia niektorých členských 
štátov, že by sa mala hľadať lepšia 
rovnováha medzi záväzkami a platbami 
s cieľom predísť situácii, keď by si Únia 
nemohla splniť svoje právne povinnosti; s 
úľavou konštatuje, že viaceré delegácie 
začínajú v Rade ústne predkladať 
rovnaké pripomienky, aké Parlament 
opakovane vznášal v priebehu 
predchádzajúcich rozpočtových postupov; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marisa Matias a Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. stanovuje teda celkovú výšku 
rozpočtových prostriedkov na rok 2014 na 
142 625 milióna EUR vo viazaných 
rozpočtových prostriedkoch a na 136 077 
milióna EUR v platobných rozpočtových 
prostriedkoch; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marisa Matias a Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. žiada preto mobilizovať rozpočtové 

prostriedky z nástroja flexibility vo výške 

274,2  milióna EUR vo viazaných 

rozpočtových prostriedkoch; domnieva sa 
preto, že v okruhu 1b sa nástrojom 
flexibility posilní Fond európskej pomoci 

pre najodkázanejšie osoby, kým sa v 

zákonodarnom orgáne nedosiahne konečná 

dohoda, pokiaľ ide o právny základ, ktorý 

musí odzrkadľovať politickú dohodu o 

VFF z 27. júna týkajúcu sa celkových 

pridelených prostriedkov do tohto fondu, a 

poskytne sa ním dodatočná pomoc Cypru 

zo štrukturálnych fondov, ako sa dohodli 

hlavy štátov a vlád na stretnutí 27. – 28. 

júna 2013; domnieva sa, že v okruhu 4 sa 
nástrojom flexibility zabezpečí poskytnutie 
ďalšej podpory pre humanitárnu pomoc 
na Blízkom východe; 

 

14. žiada preto mobilizovať rozpočtové 

prostriedky z nástroja flexibility vo výške 

274,2  milióna EUR vo viazaných 

rozpočtových prostriedkoch a 400 
miliónov v platobných rozpočtových 
prostriedkoch posilnenie Fondu európskej 
pomoci pre najodkázanejšie osoby, 

Európskeho sociálneho fondu, 
Európskeho kohézneho fondu, na 
poskytovanie ďalšej podpory pre 
humanitárnu pomoc na Blízkom Východe, 
konkrétne UNWRA, a brať pritom do 
úvahy dramaticky sa zvyšujúce potreby 
humanitárnej pomoci v tomto regióne, 
kým sa v zákonodarnom orgáne 

nedosiahne konečná dohoda, pokiaľ ide o 

právny základ, ktorý musí odzrkadľovať 

politickú dohodu o VFF z 27. júna 

týkajúcu sa celkových pridelených 

prostriedkov do tohto fondu, a poskytne sa 

ním dodatočná pomoc Cypru zo 

štrukturálnych fondov, ako sa dohodli 

hlavy štátov a vlád na stretnutí 27. – 28. 

júna 2013;  

Or. en 



 

AM\1006982SK.doc  PE519.339v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

16.10.2013 A7-0328/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marisa Matias a Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1c. považuje za mimoriadne dôležité znížiť 
povinnú zložku príspevkov jednotlivých 
štátov a obmedziť ich na maximálne 10 % 
hodnoty projektu (verejné alebo súkromné 
výdavky alebo investície), predovšetkým 
pre krajiny podporované v rámci politiky 
súdržnosti (HDP na obyvateľa pod 
hranicou priemeru EÚ); 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marisa Matias a Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. vyjadruje poľutovanie nad škrtmi 

v platbách navrhovanými Radou, ktorých 

výsledkom je zníženie o 9,5 miliardy EUR 

(9 500 miliónov) (– 6,6 %) v PRP 

v porovnaní s prijatým rozpočtom na rok 

2013 (vrátane opravných rozpočtov č. 1 až 

5);  zdôrazňuje skutočnosť, že napriek 

schváleniu nižšieho VFR na roky 2014 – 

2020 a absolútnej potrebe pokračovať v 

plnení záväzkov z minulosti, Rada slepo 

pokračovala v plnení svojej stratégie 

z minulosti, ktorou je umelé znižovanie 

platieb bez toho, aby brala do úvahy 

skutočné potreby a pomerne striedme 
výdavky v rámci zdieľaného 
hospodárenia, s cieľom zabezpečiť 
členským štátom jasnú „návratnosť 
investícií“; 

16. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 

škrtmi v platbách navrhovanými Radou, 

ktorých výsledkom by mohlo byť zníženie 

najmenej o 9,5 miliardy EUR 

(9 500 miliónov) (– 6,6 %) v PRP 

v porovnaní s prijatým rozpočtom na rok 

2013 (vrátane opravných rozpočtov č. 1 až 

5); zdôrazňuje skutočnosť, že napriek 

schváleniu nižšieho VFR na roky 2014 – 

2020 a absolútnej potrebe pokračovať v 

plnení záväzkov z minulosti, Rada slepo 

pokračovala v plnení svojej stratégie 

z minulosti, ktorou je umelé znižovanie 

platieb bez toho, aby brala do úvahy 

skutočné potreby investícií, s osobitným 
dôrazom na programy a projekty 
zamerané na podporu rastu a dôstojného 
zamestnania a inteligentného, 
udržateľného a ekologického rozvoja a na 
odstránenie chudoby; Rada zároveň 
udržiava striedme výdavky v rámci 

zdieľaného hospodárenia, s cieľom 

zabezpečiť členským štátom jasnú 

„návratnosť investícií“ 

Or. en 

 

 


